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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) พัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากล

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา       

ปีที่1  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล  3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ แผนการจัดการการเรียนรู้ ชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกบ็รวมรวบข้อมูลประมวลผล และวิเคราะห์ สรุปผล อภิปรายโดยใช้ตารางและ

การพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียน ของนักเรียน  นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

80 คิดเป็นร้อยละ 100  2) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนมีคะแนนผ่าน

เกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 15  3) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลและใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉล่ีย 4.44)    
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Abstract 

The purposes of this experimental research were to 1) Develop a set of Western music 

activities using cooperative learning techniques to enhance the learning ability of Mathayom Suksa 1 

students, 2) Study the learning achievement in Western music, and 3) Study the satisfaction of using 

activity sets. The sample group consisted of 20 students from Mathayom Suksa 1 class 2.  Purposive 

sampling was used to select the students. The instruments used in this study were the learning 

management plan, the activity sets, the learning achievement test, and the satisfaction questionnaire. 

Data analysis using basic statistics: percentage, mean, and standard deviation.  The results were 

collected, evaluated, analyzed and summarized by using tables and data description. The results of the 

research were found that: 1) The result of developing the Western music activity sets using cooperative 

learning techniques to enhance the learning ability, there were all students passed with the score not 

less than 80% set criterion. 2) The result of the study on the learning achievement in the use of 

Western music activity sets by using cooperative learning techniques to enhance the learning ability, 

there were 17 students passed with the score not less than 80% set criterion or 85% of the students 

and there were 3 students did not pass the set criterion or 15 % of the students. 3) The result of the 

study of the satisfaction of using the Western music activity sets and the use of cooperative learning 

techniques to enhance the learning ability, it was found that overall had high level of satisfaction (mean 

4.44). When consider each factor, the highest level of satisfaction was teaching activity using activity 

sets (mean 4.51), followed by instructor (mean 4.43), and finally, at the high level is the content of 

the activity sets (mean 4.40). 
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) 

กล่าวถึงการจัดการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิด

ริเร่ิม สร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อ คุณภาพ

ชีวิตมนุษย์ กจิกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการ

น าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่น ในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐาน ในการศึกษาต่อหรือ

ประกอบอาชีพได้ 
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วิชาทฤษฎีดนตรีคือ การเขียนภาษาของดนตรีเพ่ือใช้ในการสื่อสาร อธิบาย ให้นักดนตรีหรือผู้ที่

ไม่ใช่นักดนตรี สามารถเข้าใจได้รวดเรว็และถูกต้อง(ณัชชา โสคติยานุรักษ์, 2549, ค าน า) วิชาทฤษฎีดนตรียัง

เป็นวิชาพ้ืนฐานที่ ส าคัญในการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับดนตรีในข้ันสูงต่อไป เช่น วิชาเสียงประสาน (Harmony) 

วิชาลีลาสัมพันธ์ (Counterpoint) วิชาการเรียบเรียงเสียงวงดนตรี (Orchestration) วิชาการ ประพันธ์เพลง 

(Music composition) วิชาสังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ (Form and analysis) และยังมีประโยชน์ในวิชา

ทกัษะดนตรี (Music skill)และวิชาด้านประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม (History and literature) (Miller, 

2005)  

การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับเร่ือง ทฤษฎีดนตรีสากล มีหลากหลายวิธีได้แก่ บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังที่ นายประณต พลอาษา ได้สนใจศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เร่ืองบันไดเสียง ผลวิจัยพบว่า1).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน มี

ประสิทธิภาพ 81.17/81.60 2).ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างจาก

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 3).ผลการประเมินความคิดเหน็ของผู้เรียนที่เรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึน อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก(2543:บทคัดย่อ)และชุดการสอน

ดังที่ ศิริมา พนาภินันท์ได้สนใจศึกษาเร่ือง ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 2 เร่ืองทรัยแอด ผ่านวิธีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือกัน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลจากการวิจัยพบว่า ชุดการสอนวิชา

ทฤษฏดีนตรี เร่ือง ทรัยแอดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มี ประสิทธิภาพ 81.19/80.18 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลัง เรียน (post-test) ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาทฤษฏีดนตรี เร่ือง 

ทรัยแอด มีพัฒนาการความรู้ความ เข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน (pre-test) ผลการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการสัมภาษณ์ นักศึกษามีเจตคติที่ดีกับการเรียน

แบบร่วมมือกัน สรุป ได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้(2552:บทคัดย่อ) ซ่ึงสอดคล้องกับพรบ.การศึกษา

แห่งชาติ(2542)กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้น้ันต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดและต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จึงควรมีนวัตกรรมมาใช้

ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ซ่ึงชุดกิจกรรม ถือว่าเป็น

นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ได้ดี ดังน้ัน

ชุดกิจกรรม หมายถึงสื่อหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น

นวัตกรรมในสมัยใหม่ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนเกดิความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองมีขั้นตอน

ที่ชัดเจนมีความสมบูรณ์ในตัวเองของสื่อชนิดน้ัน 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นโรงเรียนขนาดกลางในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

1และมีโรงเรียนใกล้เคียงในเขตพ้ืนที่อีก 5โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
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โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ซึงผู้วิจัยสัมภาษณ์ครูวิชาดนตรี

จ านวน 2 คน(สมัภาษณ์ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559) ถึงปัญหาของนักเรียนที่เรียนเร่ืองทฤษฎีเบ้ืองต้นวิชา

ดนตรีสากล พบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในหัวข้อเร่ือง กุญแจ

ประจ าหลัก จังหวะ ตัวโน้ต ตัวหยุด ดังน้ัน วิธีการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับการเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม  ท าการศึกษาและเรียนรู้

ร่วมกัน ช่วยกันด าเนินการเรียนและตรวจสอบร่วมกันมีการเรียนร่วมมือช่วยเหลือกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ

การเรียนโดยผู้สอนใช้ความเป็นอิสระแก่นักเรียนที่จะหาความรู้จากเพ่ือนในกลุ่มซ่ึงสอดคล้องกับพรบ.มาตรา 

24  ข้อที่ 2 ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้อที่ 3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 

คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกดิการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 ส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองทฤษฎีเบ้ืองต้นวิชาดนตรีสากลมากข้ึนและผู้สอนมีชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ

สามารถพัฒนานักเรียนให้เกดิการเรียนรู้ที่มีประสทิธผิลได้ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1.  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1  โรงเรียนมัธยม

วัดนายโรง 

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากล  เทคนิคการเรียนรู้

แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1  โรงเรียนมัธยมวัดนาย

โรง 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ80 
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2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากล เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ80 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนมัธยม

วัดนายโรง อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีนักเรียน จ านวนทั้งหมด 1,080 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive 

Sampling) จากจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน โดยเลือกเพียง จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จ านวน 

20 คน 

 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้     ชุดกจิกรรม 

                            การเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI  

และการเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT 

 ตวัแปรตาม 

 1.  ความสามารถทางการเรียนรู้ วิชาดนตรี 

 2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาดนตรีสากล  

3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมวิชาดนตรีสากล 

 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

 ทฤษฎีเบ้ืองต้นวิชาดนตรีสากล รายวิชาศิลปะ ดนตรี:นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การอ่าน

โน้ตและเคร่ืองหมายแปลงเสียง มาตรฐาน ศ2.1ม.1/1หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เร่ือง องค์ประกอบดนตรี 
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มาตรฐาน ศ2.1.ม.1/2 มาตรฐาน ศ2.1.ม.1/6 มาตรฐาน ศ2.2ม.1/2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 อิงตาม

หลักสตูรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และหลักสตูรกลางของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จ านวน 16  ช่ัวโมง 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ วิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จ านวน 8 ชุด 

3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเสริมสร้างความสามารถทางการเรียน

โดยใช้ชุดกจิกรรมวิชาดนตรีสากล เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากล 

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 เพ่ือหาจ านวนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม 

เก่ง ปานกลาง อ่อน ก่อนที่การใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง น าคะแนน

ทั้งหมดมาจัดกลุ่มตัวอย่าง  5 กลุ่มละ 4 คน จัดแบบคละ  โดยก าหนด  คะแนนสูง ปานกลาง ต ่า ในสัดส่วนที่

ใกล้เคียง  เพ่ือให้สอดคล้องการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีล าดับที่ดังน้ี 

กลุ่มที่  1 1,2 ,7 ,10 

กลุ่มที่ 2  11, 9 ,15 ,5 

กลุ่มที่ 3 6 ,16, 20,13 

กลุ่มที่ 4 3, 17 ,18 ,19 

กลุ่มที่ 5 8, 12, 14,4 

2. ด าเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จ านวน 8 ชุด  
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3. เมื่อใช้ชุดกิจกรรมเสรจ็สิ้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 8 ชุดแล้ว จึงท าการทดสอบหลัง

เรียน โดยผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยรวมทุกวัตถุประสงค์จ านวน 1 ฉบับ 

20 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก  

4. นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

5. น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ อภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน ทางการเรียนรู้ชุดกิจกรรมวิชา

ดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงโดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 

ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พบว่า มี

นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ100  

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1  โรงเรียน

มัธยมวัดนายโรง พบว่า มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

85 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 

ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากล 

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1  

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พบว่า ภาพรวม  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.44  

เม่ือพิจารณารายด้าน ระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดคือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม มี

ค่าเฉล่ีย 4.51 รองลงมาคือด้านผู้สอน มีค่าเฉล่ีย 4.43 และ ด้านเน้ือหาของชุดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.40 
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อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พบว่า มี

นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ100 จากการตั้งข้อสังเกต 

คะแนนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 2 แบบ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และจากคะแนนของ

นักเรียนที่จ าแนกเป็นรายบุคคลจะเหน็ได้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมทั้ง 8 ชุด 

ประสบความส าเรจ็ ดังที่ ประเสริฐ  ส าเภารอด  (2552 : 16)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมสรุปได้ว่า 

ชุดกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน  ท าให้ได้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง  ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะชุดกิจกรรมสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  สร้างความพร้อม  และความม่ันใจให้แก่ครูผู้สอนท าให้ครูสอนได้

เตม็ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดของอาโจสและจอยเนอร์ (Ajose and Joyner. 1990 : 198) กล่าวว่า 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นกระบวนการ ซ่ึงนักเรียนที่มีความสามารถต่างกันอยู่รวมกันเป็น

กลุ่มเลก็ ๆ ท างานร่วมกนัเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้จะต้องประกอบด้วย

ลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 1) การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 2) การมีปฏสิัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 3) ความ

รับผิดชอบของตนเองต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4) การใช้ทกัษะทางสังคม 5) การใช้ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 

สอดคล้องกบังานวิจัยของวิลาสนีิ ยะมะโน(2556)ได้ท าการวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนการสอนการเล่น

ขิมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียน การสอนการเล่นขิมส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4 จ านวน 4 ชุดรวมเวลา 16 ช่ัวโมง สามารถพัฒนาทกัษะการเล่นขิมของนักเรียนได้โดย

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.33 ซ่ึงสงูกว่า เกณฑท์ี่ก  าหนด ไว้ร้อยละ 70  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1  โรงเรียน

มัธยมวัดนายโรง พบว่า มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

85 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 สอดคล้องกบังานวิจัยของ  ศิริมา พนาภินันท์

(2552)ได้ท าการวิจัยเร่ือง ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 2 เร่ืองทรัยแอด ผ่านวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กัน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลจากการวิจัยพบว่า ชุดการสอนวิชาทฤษฏีดนตรี เร่ือง 

ทรัยแอดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มี ประสิทธิภาพ 81.19/80.18 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาหลัง เรียน (post-test) ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาทฤษฏีดนตรี เร่ือง ทรัยแอด มี

พัฒนาการความรู้ความ เข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน (pre-test) ผลการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการสัมภาษณ์ นักศึกษามีเจตคติที่ดีกับการเรียนแบบร่วมมือ

กัน สรุป ได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ และงานวิจัยของบาร์บาโต (Barbato.  2000 : 2113-A) ได้

ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการใช้วิธีการเรียนแบบปกติกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรของช้ันเรียนเกรด 10  ผลการวิจัย

พบว่า ช้ันเรียนที่จัดการเรียนการสอบแบบร่วมมือมีระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงข้ึน

อย่างมีนัยส าคัญ นักเรียนมีเจตคติในด้านบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนกลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนแบบ

ปกติ ผลการวิจัยให้การสนับสนุนวิธีการเรียนแบบร่วมมือสามารถท าให้ช่องว่างทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแคบลงได้ ถึงแม้ว่าความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านเพศยังคงมีอยู่บ้าง

ในผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การวางแผน การลงทะเบียนเรียนและทศันคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์กต็าม

สอดคล้องกับงานวิจัยของวิคเกอร์(Whicker1999:1951-A) โดยได้ศึกษาเร่ืองการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงระดับมัธยมศึกษาและเจตคติของ

นักเรียนต่อการเรียนแบบร่วมมือและเทคนิคการให้รางวัลกลุ่มโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 ห้องเรียน 

ห้องเรียนที่ 1 ถูกก าหนดให้ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือพร้อมกับการให้รางวัลกลุ่ม ห้องเรียนที่ 2 ถูก

ก าหนดให้ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือพร้อมกับการให้รางวัลแบบรายบุคคล ส่วนห้องเรียนที่เหลืออีก 1 ห้อง

ถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบผลจากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบ ANOVA ไม่พบว่ามีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญใด ๆ ระหว่างทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันเลก็น้อย นักเรียนส่วนใหญ่ของช้ัน

เรียนที่ถูกก าหนด ให้ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยให้รางวัลแบบรายบุคคลมีความรู้สึกในด้านบวกเพราะ

สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้ นแต่พบว่า การใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีผลกระทบในด้านบวกต่อการ

พัฒนาทกัษะเกี่ยวกบัการสื่อสาระระหว่างบุคคลของนักเรียนได้อย่างแน่นอน 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากล 

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1  

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พบว่า ภาพรวม นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.44  

เม่ือพิจารณารายด้าน ระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดคือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม มี

ค่าเฉล่ีย 4.51 รองลงมาคือด้านผู้สอน มีค่าเฉล่ีย 4.43 และ ด้านเน้ือหาของชุดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.40 สอดคล้องกบังานวิจัยของ ศิริมา พนาภินันท(์2552)ได้ท าการวิจัยเร่ือง ชุดการสอนวิชาทฤษฎี

ดนตรีสากล 2 เร่ืองทรัยแอด ผ่านวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลจากการวิจัยพบว่า จากการสัมภาษณ์ นักศึกษามีเจตคติที่ดีกับการเรียนแบบร่วมมือกัน และงานวิจัยของ

บาร์บาโต (Barbato. 2000 : 2113-A) ได้ศึกษาเปรียบเทยีบผลกระทบของการใช้วิธีการเรียนแบบปกติกับ

วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติและการวางแผนการเรียนใน
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หลักสตูรของช้ันเรียนเกรด 10  พบว่า นักเรียนมีเจตคติในด้านบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนกลุ่มที่

ใช้วิธีการเรียนแบบปกติ ผลการวิจัยให้การสนับสนุนวิธีการเรียนแบบร่วมมือสามารถท าให้ช่องว่างทางด้าน

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแคบลงได้ ถึงแม้ว่าความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้าน

เพศยังคงมีอยู่บ้าง 

 

ขอ้คน้พบงานวิจยั 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

พบว่านักเรียนมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ดีทั้งหมด เน่ืองจากการเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียนโดย

แต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนที่มีความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกันเกิดความช่วยเหลือเพ่ือน

ซ่ึงกันและกัน อีกทั้งตัวชุดกิจกรรมที่สลับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Team Assisted Individualization 

(TAI)และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Teams – Games – Tournament (TGT)มีข้อดีต่างกนัดังน้ี 

ตารางที่ 5.1  เปรียบเทยีบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Team Assisted Individualization 

(TAI)กบัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Teams – Games – Tournament (TGT) 

 

จากการเปรียบเทยีบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Team Assisted Individualization (TAI)กับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Teams – Games – Tournament (TGT) พบว่า  มีข้อดีที่แตกต่างกันเม่ือน ามา

สลับการเรียนทั้งสองแบบ จึงท าให้นักเรียนรู้สกึไม่เบ่ือกบัการเรียนทฤษฎีดนตรีและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน

มีความกระตือรือล้นในการเรียน รวมถึงของรางวัลและคะแนน เป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียน ท าให้

นักเรียนใส่ใจ ตั้งใจและสนุกกบัการเรียนการสอนมากขึ้น 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ พบว่า นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 จากการตั้งข้อสังเกต 

ค าถามและค าตอบในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นเร่ืองที่เรียนมาในชุดกิจกรรมทั้งสิ้ น นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

Team Assisted Individualization (TAI) Teams – Games – Tournament (TGT) 

-การเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิคTeam Assisted 

Individualization(TAI)  เหมาะสมกบัการเรียนทฤษฎีดนตรี

เนื่องจากทฤษฎดีนตรีเป็นเร่ืองที่เข้าใจยากและต้องปฏบิัติซ า้ 

เพ่ือให้เกิดการจดจ า ดังนั้นการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค

TAI จึงส่งเสริมให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดร่วมกับกลุ่มและ

รายบุคคล โดยมีเพ่ือนคอยช่วยเหลือขณะท ากิจกรรมเป็น

กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีมากขึ้น จากการ

ปฏบิตัซิ า้และเรียนรู้ ร่วมกนั 

-การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค Teams – Games – 

Tournament (TGT) เป็นการเรียนแบบร่วมมือที่ผสมผสาน

กบัเกมส ์ ให้นักเรียนเกดิความสนใจและอยากเล่นเกมสท์ า

ให้การเรียนไม่น่าเบื่อ โดยช่วงแรกจะช่วยกนัศึกษา และเป็น

ตัวแทนของกลุ่มเพ่ือเล่นเกมส์แข่งขันระหว่างกลุ่ม  ท าให้

นักเรียนมคีวามสขุ สนุกมากกว่าการเรียนแบบเดมิ 
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จ านวน 3 คน เป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน ซ่ึงเม่ือท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคลจึงท าให้คะแนนไม่ผ่าน

เกณฑแ์ต่ยังมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียน แสดงให้เหน็ว่า นักเรียนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น  

3. นักเรียนบางคนไม่ชอบการเรียนทฤษฎีดนตรี เน่ืองจากอยากเล่นเคร่ืองดนตรีมากกว่าไม่สนใจ

พ้ืนฐานในการอ่านโน้ตดนตรี จึงไม่สนใจการเรียนเท่าที่ควร ครูจึงต้องอธิบายความส าคัญของทฤษฎี และการ

ตีความอารมณ์ของบทเพลง สัญลักษณ์ในการแสดงความรู้สึกของบทเพลงซ ้าอีกคร้ัง เพ่ือย ้าให้นักเรียน

ตระหนักถึงความส าคัญมากขึ้น และให้รางวัลกบัผู้ที่ต้ังใจเรียนเพ่ือเป็นการเสริมแรงทางบวกกับพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนของนักเรียน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้   ผู้สอนควรเพ่ิมเวลาในการปฏบัิติกิจกรรมบางกิจกรรมให้มากขึ้น 

เช่น การค้นหาโน้ตเพลงต่างๆกบัเคร่ืองดนตรี เน่ืองจากเป็นกจิกรรมที่ต้องใช้ทกัษะในการเล่นเคร่ืองดนตรี จึง

ท าให้ใช้เวลานาน และเน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน บางคนอาจท าแบบฝึกหัดได้เร็ว 

หรือช้า จึงท าให้ท าแบบฝึกหัดเสรจ็ไม่พร้อมกนั ดังน้ัน ผู้สอนจึงควรดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล   

2. ในงานวิจัยคร้ังต่อไป ผู้สอนควรเพ่ิมจ านวนคร้ังในการฝึกปฏบัิติทกัษะการปฏบัิติดนตรีเพ่ือให้

ผู้เรียนได้เข้าใจ เข้าถึงสนุทรียภาพของดนตรีจากการได้ลงมือปฏบัิติด้วยตนเองซ า้ๆ 
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